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 مفيوم الفساد في القرآن الكريم
 د. محمد عباس نعمان الجبوري

 الدراسات القرآنية ةجامعة بابل/ كمي
 المقدمة

تسعى لو كما  تُقبل اليو وال وعند العقل العممي بشكل عام؛ فان النفس ال، الفساد امر مرفوض ومستيجن بالوجدان
الذي ىو  اإلصالحيقبحيا بغض النظر عن مصاديقيا وكذلك الحال في أو  التي يحسنيا العقلحال كثير من القضايا  ىو

 وينفر منيا ويسعى، امر مرغوب فيو وتميل لو النفس البشرية ؛ لذا نجد اإلنسان يرفض صفة الفساد في األشياء جميعيا
 0إصالحيا إن أمكنوإلى 

إًن لفظة الفساد تعني 0متعارف عميو في أفكار عامة الناس  يدل عمى ما ىو مصطمح الفساد في القرآن الكريم ال
كشرب ، عدم االلتزام بما جاء بو اهلل تعالى في القرآن المجيد من أحكام شرعية التي تتعمق بالسموك الشخصي لإلنسان

ن أولويات إًن إشاعة العدالة ونصرة الحق ودفع الظمم ىي م0الخمر والزنى وعدم أداء فرائض وسوء األخالق وماشابو
  0الرجل المؤمن

أن تشتمل خطة البحث عمى مقدمة وتمييد وأربعة مطالب وخاتمة ُتمخص أىم  اقتضىإًن المنيج العممي لمبحث 
 0النتائج التي توصل إلييا الباحث 

 التمييـد
 تعريف بالمصطمحات 

يا المجتمع اإلسالمي والذي مجتمع يخمو من مظاىر الفساد بما في من خالل البحث والتتبع واإلمعان نجد أنو ال
 . مما امتاز بو الفكر اإلسالمي في مختمف العصور والنزاىةيكون الطير والعفاف 

 االجتماعيفالفساد ظاىرة منتشرة في كل المجتمعات فدول العالم جميعا تشكو من ىذه الظاىرة والتي تقوض أمنيا 
 0 االقتصاديةوأدائيا اإلداري وبرامجيا 
ىو التعريف المغوي لمفساد من خالل معاجم المغة حتى تحصل المقارنة بينو وبين استعمال القرآن  وخير ما ابتدأ بو
    0الكريم ليذا المصطمح
واستفسد السمطان قائده إذا أساء 000قطعوا األرحام  او اتدابرو : وتفاسد القوم، الفساد نقيض الصالح)قال ابن منظور

 (1)(االستصالحخالف  واالستفسادلمصمحة، إليو حتى استعصى عميو والمفسدة خالف ا
والفساد ، فاسد القوم أساء إلييم ففسدوا عميو، الفساد الميو والمعب، )َفَسَد وَفُسَد، فَسادا وُفُسودا ضد صمح فيو فسيد

 0(2)سببو(أو  والمفسدة مصدر الفساد، أخذ المال ظمما
كثيرا ويضاده الصالح ويستعمل في النفس أو  خروج عنوقميال كان ال االعتدالعن  ءالشيالفساد خروج )قال الراغب 

 0(3)(االستقامةوالبدن واألشياء الخارجة عن 
أًن أغمب األشياء ليا واجبات تؤدييا من خالل الطريقة التي إلى  ننتيي، فمو أمعنا النظر وتدبرنا ما قالو عمماء المغة

أما إذا ، الصورة التي رسمت إلييا فيحكم عمييا بأنيا صالحةفإن أدت تمك األدوار ب، وضعت ليا ضمن الميام المناطة بيا
نفسو عن وظيفتو ودوره وميامو المتعارف عمييا يحكم  ءالشيفي تأدية تمك الميام بعد خروج  االختاللأو  حصل التقاعس

لقيام بيا عمى أكمل فكل واحد لو وظيفتو أسندت إليو فالواجب يمزمو ا واالستقامة االعتدالعميو أنو فسد بسبب الخروج عن 
وجو، فإذا قصر في تأدية الميام الممقاة عمى عاتقو يقال أنو فسد كفساد الجسم بمرضو واآللة بخرابيا والمسؤول بعدم تأدية 

فاألشياء ، المجتمع وحصول التنافر وفقدان المجتمع ألمنو، فالعقل ُيحسن األشياء ويستقبحيا انسجامميامو وعدم 
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ًن النفس تستقبحيا وتبتعد عنياالمستيجنة والمرفوضة  ًن الصالح يسعى أغمب الناس إليو كونو ، بالوجدان ىي الفاسدة وا  وا 
 0كما ُذكر سابقا0ل إليويمرغوب ومقبول والنفس تم

 كما يراه فقياء المسممون ومفسروىم االصطالحتعريف الفساد في 
فإذا ، يجب أن تكون صالحة بأركانيا وشروطيا فالمعاممة، بمعنى البطالن: عرفو جميور الفقياء في باب المعامالت

الشروط ويبنى عمى ىذا الحكم عدم أو  لمشرع سواء أكان ذلك من حيث األركان كانت فاسدة فقد تضمنت أشياء مخالفة
 0(4)اسدةعمى المعاممة التي وصفت بأنيا ف ترتب أي من اآلثار الشرعية

د عندىم في باب المعامالت كون الفعل مشروعا بأصمو أي صحيح فالفسا: أما الحنفية فميم رأييم في تعريف الفساد
فالمعاممة  0األركان وغير مشروع بوصفو أي بشروطو وعمى ضوء ذلك يعدون الفساد منزلة وسطى بين الصحة والبطالن 

 0(5)رتب عميياعندىم غير باطمة ألن بعض اآلثار الشرعية تت
 0عمماء الفقو بالمعنى نفسو ومرة أخرى يريدون معنى مختمفاألصوليون يتفقون في استعمال ىذه المفظة مع 

 اآلالم: والمفاسد أربعة أنواع، المذات وأسبابيا واألفراح وأسبابيا: المصالح أربعة أنواع: قال العز بن عبد السالم
خرويةإلى  وأسبابيا والغموم وأسبابيا وىي منقسمة وأسبابيا وغموميا  آالميافأما لذات الدنيا وأسبابيا وأفراحيا و ، دنيوية وا 

، فقد دل عميو وأما لذات اآلخرة وأسبابيا وأفراحيا وأسبابيا وآالميا وأسبابيا وغموميا وأسبابيا000وأسبابيا فمعمومة بالعادة 
 0(6)الوعيد والزجر والتيديد

وخروجو  ءالشية أًن الفساد ىو انتقاض صور : وتعريف عمماء المنطق لمفساد قريب من التعريف المغوي حيث يقولون
عن  الخارجةن واألشياء يكون في النفس والبد واستعمالوكثيرا وبالضد منو الصالح  كان أو قميال االعتدالعن 

 0(7)االستقامة
وفقدان التوازن التي تصاب بيا  االختاللونستخمص مًما ٌذكر أعاله أًن لفظة الفساد يطمق لغة كما تقدم عمى حالة 

أما المعنى 0قسم منيا أو  الحاصل في األنظمة االدارية االختاللفمفظة الفساد تطمق عمى ، باريةواالعتاألشياء المادية 
 ما يكون قريبا منيا وىي يستفاد منيا اعطاء صورة حقيقية لمفسادأو  وحدىا باإلدارةفيي شاممة فال تختص : االصطالحي

 0لزوال وا ما يتميز بو من أشياء خاصة من المعاني المجردة كالبطالنأو 
فسد يفسد : تقول 000: ولو تدبرنا جيدا تعريف الشيخ الطوسي لمفساد والذي قال فيو )واإلفساد مأخوذ من الفساد

المطاوعة عمى : واالستفساد، تعاطي الفساد بين إثنين: والتفاسد، المعاممة بالفساد: والمفاسدة، فسادا واإلفساد إحداث الفساد
آمنوا كما آمن السفياء فيقولون أنؤمن كما آمن : ويقال ليم فيقولون إنما نحن مصمحون تفسدوا في األرض ال) (8)الفساد

  .(9)السفياء(
 (10)(أفرط لم يصمحأو  فإذا قصر عمى المقدار، واإلفساد ىو خالف ما توحيو الحكمة وىو ضد اإلصالح)

خارج النطاق الذي رسمت لو ، ذاتية في تحقيق منافع خاصة، استخدام السمطة المخولة مؤسسيا: أًن الفساد ىو: قيل
في إطار مؤسسي يخوليم ممارسة ىذه ، اعتباريينأو  فالفساد ىو انحراف في استخدام الصالحيات المخولة ألفراد طبعيين0

الصالحيات الستخداميا في أغراض وحدود معينة ونتيجة لتوافر درجة عالية من الصالحيات ولتوفر الحكم التقديري 
يوظف شاغمو مواقع السمطة ىذه ، مع ضعف المساءلة والرقابة والحساب عمى استخدام السمطة لحائزي السمطة

الصالحيات الممنوحة ليم في تحقيق منافع ومصالح خاصة خارج ما رسم ليم وخارج األغراض الممنوحة ىذه الصالحيات 
 .(11)من أجميا

إذ ، متعددة االبعاد واالطراف والعوامل، متفاوتة الّشدةبالمفيوم السابق إيضاحو، ظاىرة مرّكبة متنوعة ، يمثل الفساد
وطبيعة السمطة ، والسياق الذي يجري فيو، وتتفاوت انواع وانماط الفساد بتفاوت حجمو. وأنماطًا عديدة إن ليا أشكاالً 
 : أىم تطبيقات الفساد وفق الحجم والسياق وطبيعة السمطة، يمي وفي ما. المرتبطة بو
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 المطمب األول 
  في المجتمع البشري انحرافاتفساد وما ينتج عنو من ال

اهلل سبحانو وتعالى خمق اإلنسان عمى أحسن حال وأعطاه العقل ليختبره فيما يؤمر بو من فعل الخير وما ينيى عنو 
 0من فعل الشر

 0تدمير النزاىة فالفساد لفظ شامل لكافة النواحي السمبية في الحياة وكذلك ىو انحراف أو
 لفساد العقائدي أوال: ا

والدليل عمى ، بعبادة األصنام واألوثان والطواغيت وىذا ىو االنحراف بعينو ارتضتأغمب المجتمعات البشرية قديما 
ذلك أًن معظم الرسل)عمييم الصالة والسالم( كانوا يركزون في دعواتيم عمى ترك عبادة األصنام واألوثان والطواغيت 

 : يمي د سبحانو كنبي اهلل نوح وىود وصالح وحسب ما ورد ذلك في اآليات القرآنية وكماعبادة الواحد األحإلى  والتوجو
لى ) (12)قومو إني لكم نذير مبين * أن ال تعبدوا إاًل اهلل إًني اخاف عميكم عذاب يوم أليم(إلى  )ولقد أرسمنا نوحا وا 

لى ثمود أخاىم صالحا قال يا (13)(إاًل مفترونعاد أخاىم ىودا قال يا قوم اعبدوا اهلل ما لكم من الو غيره إن أنتم  قوم  )وا 
 0(14)(اعبدوا اهلل ما لكم من الو غيره ىو أنشأكم من األرض واستعمركم فييا فاستغفروه ثم توبوا إليو إًن ربي قريب مجيب
ق والصواب فما كان جواب ىذه المجتمعات إاًل الغوص واإلصرار عمى تمك الضاللة والفساد واالنحراف عن جادة الح
  (15)(وىذا ما عبرت عنو اآلية الكريمة )قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعد لنا إن كنت من الصادقين

 0فاهلل تعالى صدق وعده فأغرقيم عن بكرة أبييم 
التعنت الشديد ونتيجة ، األسموبوكذلك تعامل قوم ىود مع نبييم وقوم ثمود مع نبييم صالح بنفس الطريقة وبنفس 

صرارىم عمى ذلك جاءىم العذاب األليم كما ورد في قولو تعالى )فأخذتيم  الرجفة فأصبحوا في دارىم من قبل تمك األقوام وا 
 0(17()16)جاثمين(

 ثانيا: الفساد األخالقي 
يم مبتعدة عن ذكر القرآن الكريم لنا أًن ىناك مجتمعات بشرية كانت منغمسة في الفساد منحرفة عن الطريق المستق

دون أي رادع قال تعالى عنيم  المواط العمني حيث كانوا يمارسون كقوم لوط، األخالق الحسنة التي ارتضاىا اهلل لعباده
قوم ىؤالء بناتي ىًن أطير لكم فاتقوا اهلل وال تخزون في  وجاء قومو ييرعون إليو ومن قبل كانوا يعممون السيئات قال يا)

نك لتعمم ما نريدضيفي أليس منكم رجل رش  العفنةىذه الرؤوس  (18)(يد * قالوا لقد عممت ما لنا في بناتك من حق وا 
واألدمغة المتحجرة لم ترتدع عن انحرافيا وانغماسيا في الرذيمة فمم يكن بد إاًل أن يعذبيم اهلل تعالى بأشد العذاب وكما جاء 

د ربك وما ىي رنا عمييا حجارة من سجيل منضود * مسومة عنفي قولو تعالى )فمما جاء أمرنا جعمنا عالييا سافميا وأمط
 .(20)ىكذا كان جزاء الذين ظمموا أنفسيم واتبعوا شيواتيم وشياطينيم، (19)من الظالمين ببعيد(

فالفساد األخالقي ُيعد من أخطر أنواع الفساد كونو تعًدي عمى العروض خادش لشعور الناس؛ والشريعة اإلسالمية 
الجنسية وقصرتيا عمى الزواج وجعمت غير ذلك تعديا عمى حرمة اهلل تعالى قال تعالى )والذين ىم  نظمت العالقات

ما ممكت أيمانيم فإنيم غير ممومين * فمن إبتغى وراء ذلك فأولئك ىم أو  لفروجيم حافظون *إاًل عمى أزواجيم
ذكر لنا دعوات قوم لوط وقوم شعيب وُتعد أعمال قوم فالزنا من أخطر أنواع الفساد األخالقي فالقرآن الكريم ي، (21)(العادون

تيديد إلى  األمراض المختمفة إضافةإلى  من صور الفساد في األرض، وىذا العمل الشائن الذي بدوره يؤدي لوط صورة
ت التي أصبح(المشكمة الجنسية)وىذا الموضوع يطرح في حضارة اليوم تحت عنوان ، (22)واستمرار الوجود البشري، النسل

الغرب  والجنسية المثمية التي يريد، حكم العالم اليومإلى  معمما بارزا وسيئا وخطيرا ال سيما في الحضارة الغربية والتي تسعى
ونتيجة ليذه ، نيا كظاىرة إنسانية مقبولة وىذه الحالة يعتبرىا القرآن الكريم من صور ونماذج الفساد في األرضتأن يق
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شرت األمراض وعًم الخراب في األرض فانتشر طاعون العصر )مرض اآليدز( وىذه الظاىرة الظاىرة المقززة لممشاعر انت
 0وىي نموذج جمي النييار المجتمع وفساده وتفككو ، تمقي بظالليا السيئة عمى العالم

 ثالثا: الفساد واالنحراف االقتصادي 
البخس والغش : منيا، وغير مشروعةىذا االنحراف واسع وخطير وىو أكل أموال الناس بالباطل وبطرق ممتوية 

الفساد إلى  ىذه األعمال تقمب الموازين واالقتصادية تربك التعامل التجاري وتفتح الباب واسعا، وتنقيص المكيال والميزان
 0انتشار الجريمة إلى  والظمم ويسود الفقر ويصاب المجتمع بالفاقة والعوز كل ذلك يؤدي

عنيا وتوعد الذين  باالبتعادألزم المسممين خاصة والناس عامة اإلعمال المنحرفة و لذلك حرم اهلل تعالى ممارسة ىذه 
ويل لممطففين* الذين إذا )يتعاممون بيذه الطريقة المنحرفة بالعقاب الشديد وىذا ما نجده في القرآن الكريم في قولو تعالى 

ذا كالوىم أولئك أنيم مبعوثون * ليوم عظيم * يوم يقوم وزنوىم يخسرون *أال يظن أو  اكتالوا عمى الناس يستوفون *وا 
 .(23)(الناس لرب العالمين

ولكنيم يبيعونيا بأغالىا لكي يحققوا أرباحا عالية ، فيشترون بأبخس األثمان، ىؤالء األقوياء اًنيم يبيعون ويشترون
والتجارة الحرة وأساليب  تحت مسمى العمل الحر االحتكارويقومون بإرغام الناس عن طريق ، عمى حساب الناس الفقراء

 0االستغالل التي تطورت مع الزمن 
وليم من القوة ما يجبرون بو المجتمع عمى ما  فيؤالء االحتكاريون عندىم مكياالن فيأخذون باألعمى ويعطون باألدنى

: فالتطفيف 0 الميم عندىم الربح أيا كان طريقو، االحتكارأو  الجاهأو  سواء كان عن طريق قوة المال، يحقق رغباتيم
 0منعيم الحق ظمما وعدوانا أو  األخذ من الناس بالباطل
أال يطنون أنيم مالقو ربيم ، السحت إذا كان االعتقاد بمقاء اهلل تعالى وناره وجًنتو بعيدا عنيم اكموافأولئك األشرار 

قد أولوا ىذا الموضوع اىتماما بالغا لذا نجد أئمة أىل البيت)عمييم السالم(، (24)ساب فيذا كاف في الردع واإلحجاميوم الح
: يا معشر التجار)سمعت أمير المؤمنين عمي)عميو السالم( يقول عمى المنبر : حتى روي عن اإلصبع بن نباتو أَنو قال

 إاًل من أخذ الحق وأعطى، والفاجر في النار، التاجر فاجر: أن قالإلى  الفقو ثم المتجر، الفقو ثم المتجر، الفقو ثم المتجر
بالكوفة يقتدي كل يوم  (كان أمير المؤمنين )عميو السالم: )أنو قال(وفي رواية عن اإلمام الباقر )عميو السالم، (25)الحق(

، معشر التجار اتقوا اهلل عز وجل يا: فيطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعو الدرة عمى عاتقو فينادي، بكرة من القصر
وتبركوا ، قدموا االستعاذة(: وأرعوا إليو بقموبيم، وسمعوا بأذانيم فيقول)عميو السالم، مفإذا سمعوا صوتو ألقوا ما بأيديي

نصفوا المظمومين، وجانبوا الكذب. وتناىوا عن اليمين، وتزيتوا بالحمم، واقتربوا من المبتاعين، بالسيولة ، وخافوا عن الظمم وا 
في  (فيطوف )عميو السالم. وال تعيثوا في األرض مفسدين، ناس أشياءىموال تبخسوا ال، وأوفوا الكيل والميزان، تقربوا الربا وال

 .(26)ثم يرجع فيقعد لمناس، جميع أسواق الكوفة
ضرب اهلل تعالى في كتابو العزيز مثال قوم شعيب الذي ، ولبيان الغضب اإلليي عمى مثل ىذه التعامالت المنحرفة

 0مالت مالية منحرفة أنزل فييم العقاب الشديد عمى ما قاموا بو من معا
وأحًل )في قولو تعالى الشريعة اإلسالمية أولت االىتمام الكبير بتنظيم العالقات المالية في المجتمع وىذا ما أشير إليو

 .(27)اهلل البيع وحرم الربا(
وعدم مصاديق منيا فقدان األمانة في األسواق متمثال في الغش والسرقة في البيع إلى  وقد تعرض القرآن الكريم

جارة ومضاربة وما شابو ذلك من أنواع التعامل المالي التي ، الصدق في العقود إن التعامل االقتصادي من بيع وشراء وا 
كل طرف بما يتضمنو العقد،  والتزامىي عقود بين الطرفين إذا سادىا جو الصدق والثقة وعدم التجاوز عمى حقوق اآلخرين 

وبذلك تحل ، عن الخداع واالعتداء والغبن والتدليس ح ناشطا وفعاال وبعيد كل البعدفإن التعامل التجاري واالقتصادي يصب
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زعزعة الروابط االجتماعية وتماسك إلى  الجشع والظمم واالعتداء والغش التي تؤدي الثقة والصدق في المجتمع محل قيم
 0(28)المجتمع وييدد استقراره مما يعد أوضح صور الفساد في األرض

ن أىمية كبيرة في حياة األمة والمجتمع من االسرة صعودا فقد أولى القرآن الكريم اىتماما في ذلك وىذا لما لممال م
فالمال عصب الحياة، فالحياة في أصميا وكماليا وسعادتيا وعزىا من عمم ، مانجده في بعض من آيات سورة النساء

كون المال قوام ، صل القرآن الكريم بنظرة واقعية ذلكوصحة وقوة واتساع عمران السبيل لمحصول عميو إاًل بالمال وقد ف
وقد أمر بتحصيميا  0الحياة وأطمق تحذيره من أن يقع في أيدي السفياء الذين اليحافظون عميو وال يحسنون التصرف فيو 

تغاء من عن طريق التجارة الخالية من االستغالل وكذلك عن طريق الزراعة وعن طريق التوسع في الصناعة وىذا كًمو اب
وأكد القرآن الكريم عمى طمب السعي في تحصيميا بعد تأدية العبادات المفروضة وكثير من  0فضل اهلل سبحانو وتعالى 

المال والحض عمى تحصيمو واستثماره بالطرق المشروعة وأكد كذلك عمى صرف المال في الموضع إلى  اآليات تشير
ة ويجب أن يكون بأيد أمينة الذين يقدرون رحمة اهلل تعالى لعباده من المخصص لو حتى يعود بالخير عمى الفرد والجماع

 .(29)ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما( التمكن المالي)والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا
إذن اإلسراف والضن ، فقد نيى القرآن الكريم عن اإلسراف في المال كما نيى عن الضن بو عمى الحقوق والواجبات

يا كل البسط فتقعد تبسط عنقك والإلى  تجعل يدك مغمولة )وال الكالل والضعفإلى  المرء في الموم ويسمبوكالىما يوقع 
 0(31)انحسرت قوتو وزالت فانكشف وضعوأو  والمحسور من انكشف أمره، (30)مموما محسورا(

تكون تجارة عن تراض منكم وال تقتموا تأكموا أموالكم بينكم بالباطل إاًل أن  فمو أخذنا قولو تعالى)ياءييا الذين آمنوا ال
 0اآلية الكريمة تشعر بأن الحكم الذي تضمنتو من مقتضيات اإليمان ، (32)(أًن اهلل كان بكم رحيما أنفسكم

األموال في اآليتين تشمل أموال األفراد وأموال األمة وأًنو كما يحرم عمى األفراد أن يأكل بعضيم أموال بعض بالباطل 
عرف صحيح وال يبرره عقل سميم فإًن حرمة أكل أموال األمة ووضعيا في غير مصمحتيا وفي غير ما تحتاج يقره  الذي ال

ذا كان العبث بأموال األفراد اعتداء عمى حق األفراد وفي  إليو أشًد عند اهلل حرمة وأكبر في نظر اإلنسانية جرما وا 
مة اعتداء عمى الحق العام الذي يسمى في الشريعة االسالمية فإًن العبث بأموال األ، استطاعتيم أن يكافحوا ىذا االعتداء

  .(33)لو قوة تحميو أاًل اليد األمينة حق اهلل تعالى وليس
 0ىناك الكثير من الطرق الممتوية التي من خالليا تؤكل األموال بالباطل 

البعيد عن معاني ل المشين ؤخذ استغالال لحاجة الضعيف المحتاج؛ ذلك الفعياألكل عن طريق الربا الذي : منيا
 0الرحمة والتعاون

ا يؤخذ عن طريق التجارة والعمل فيما حًرم اهلل تعالى كالخمر ولحم الخنزير والميسر والمخدرات وكل م ما: ومنيا
 0يفسد األخالق ويعبث باإلنسانية

 0ف عميو بالرشوة الحكم عمى خصوميم وىو المتعار أو  يقابل الحكم ليم يؤخذ من األفراد في ما ما: ومنيا
ما يؤخذ باسم التوسط في اعطاء غير المستحق وحرمان المستحق كما يفعمو سماسرة الوظائف وىذا كًمو في : ومنيا

نتم إلى  قولو تعالى )وال تأكموا أموالكم بينكم بالباطل( وقولو تعالى )وتدلوا بيا الحكام لتأكموا فريقا من الناس باإلثم وا 
 .(34)(تعممون

فييا من أكل أموال الناس بالباطل مفسدة لألخالق ُميدرة لمكفايات مضيعة لممصالح فضررىا  الرشوة مع ماذلك أًن 
 .(35)وعاقبتيا أوخم، أشد

نتيجة رفع ، في حالة احتكارات القطاع الخاص في تراكم ثروات ىائمة لممنشآت، اسيام الفساد االقتصادي: ومنيا
وىي ، المعامالت والتواطؤ مع عناصر فاسدة في أجيزة الدولة واستمالتيا لصالحيااألسعار والتالعب باألسواق والغش في 

زلزلة القواعد واألوضاع المعيشية لذوي الدخل الثابت في إلى  والذي يؤدي بدوره، تسيم فيما يعرف بموجات تضخم األسعار
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تقويض أداء ىذه المؤسسات وتبديد فيو يسيم في ، أما في حالة المشروعات والييئات العامة 0المجتمع وىم غالبيتو
ونت ثرواتيا من نيب مواردىا وتقويض دورىا في خدمة قطعات تنموية ىامة كما يسيم في تكوين طبقة من األثرياء تك

 .(36)القطاع العام
ن االقتصادية وقطاعات األعمال والتي يكو  لالحتكارات واالستغالليةإذن ىذا النوع من الفساد بالممارسات المنحرفة 

ىدفيا تحقيق منافع اقتصادية خاصة عمى حساب مصمحة المجتمع وغياب الرقابة وضعف الضوابط والقواعد الحاكمة كل 
 0ثروات خاصة لمن يديرىا إلى  تبديد موارد القطاع العام الممموكة لممجتمع ويحولياإلى  ذلك يؤدي

عمى مال البعض ىو  االعتداءأموال األمة وحتى  المال العام ىو مال الجميع فاالعتداء الواقع عميو ىو اعتداء عمى
اعتداء عمى أموال األمة فتكون المسؤولية تضامنية بين أبناء األمة لحفظ المال العام والذي ىو حق اهلل تعالى فبو تسد 

التبرع خزينة الدولة اإلسالمية عن طريق إلى  حاجة المحتاجين وتأسيس المشروعات النافعة لممجتمع فيذه األموال تأتي
المالي الذي ندبت إليو الشريعة وضاعفت األجر والمثوبة عميو وكذلك عن طريق الزكاة التي أوجبيا ديننا الحنيف وجعميا 
ركنا من أركانو وكذلك الضرائب التي يفرضيا ُأولو األمر وحسب ما تحتاجيا البالد من مشروعات الخير العام في نواحي 

 .(37)لبالد الطبيعية وبالطرق المشروعةينة البالد نتيجة استغالل ثروات االحياة وفي الوقت الحاضر تكون خز 
إلى  الحقد والتباغض وبالتالي يؤديإلى  ألًن أكل األموال بالباطل يؤدي، حفظ المال العام من مسؤوليات الجميع

فساد النظام ونشر الفوضى وسطوة اإلرىاب  االغتيال كونو مقوم من مقومات الحياة  فالمال شقيق النفس والروح 0والتقاتل وا 
القتل إلى  كل ذلك يؤدي، فسمب المال العام والخاص من المجتمع واألفراد فيو سمب عنصر ميم من عناصر الحياة

وىذا ما أكدتو اآلية الكريمة )ومن يفعل ذلك عدوانا وظمما فسوف ، والدمار، وخير دليل عمى ذلك ما تشيده قاعات المحاكم
 .(38)لك عمى اهلل يسيرا(و نارا وكان ذنصمي

 المطمب الثاني
 الفساد في األرض ومدى تأثير النظام السياسي فيو

تمع جمسألة ميمة جدا أال وىي أثر النظام السياسي في تدمير وتمزيق وانييار وحدة المإلى  أشار القرآن الكريم
 0وتيديد وجوده من األساس من خالل افساد المجتمع وافساد ما في األرض

آن الكريم مرة يطرح مسألة الحكم وطبيعتو في اشاعة ظاىرة الفساد من طغيان واستبداد واسراف وتعالي وتكبر فالقر 
، فأجيزة الدولة كميا مسخرة لخدمة الحاكم وحاشيتو، اآلخرين وىذا ما نجده في األنظمة المستبدة الدكتاتورية واحتقار

فتصبح ، رات وشيواتو فوق مصالح المجتمعانزوات الحاكم قر ف 0فمصالح األمة والمجتمع مسحوقة وكرامتيم ميدورة 
 0وغيرىا من امكانًيات أسيرة بيد ذلك الحاكم المستبد واالجتماعيةوالفنية  االقتصاديةإمكانًيات األمة والمجتمع 

 فقد شبو الفساد مثل نار في ىشيم تسري حرائقو فتحاصر آمال الجياع وسط سعير معاناتيم التي تنوء تحت ثقل
 0نوائب المثيل ليا

والقوانين التي سنت ال تطبق إاًل عمى الفقراء فقط ممن ال سند ليم، بينما ، فالقوانين التي جاء بيا القرآن الكريم معطمة
 0وىذا ما أكدتو المرجعية الرشيدة في مناسبات عدة ، المتنفذون ال يمتزمون بيا وال أحد يجرؤ عمى محاسبتيم

متنفذين مريدين ليم يشترونيم بالمال فيتصاغرون ويموون أو  كبار المفسدين محررين الفساد أن يخمق أصولومن 
 0أعناق الحقائق من بين شر ما يعممون 

أًنو كان في البصرة صديق ألبي سفيان يكنى ب)أبو العريان(وىو كفيف : روي في شرح نيج البالغة ألبي حديد
أن استمحقو معاوية بنسبو حدث مًرة أًن أبي العريان كان جالسا في البصر وكانت البصرة تحت والية زياد بن أبيو بعد 

 فسأل ما ىذا؟ ، إحدى الطرق فسمع جمببة وضجيجا
 0 االسمما أعرف ألحي أبي سفيان ولدا بيذا : موكب زياد بن أبي سفيان فقال منكرا: قيل
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ل لو أحد أفراد حاشيتو لو سددت عنك فم أًنو قا: فمما بمغ ذلك زيادا تكدر وأصابو غم فأشار البعض من حاشيتو وقيل
كان أبو العريان 0ومر وقت ، ىذا المال أرسمو إليك أخوك زياد: فقال لو رسول زياد، فأرسل إليو مئتي دينار، ىذا المسعور

: ما يبكيك يا فقيل لو0أًن موكب األمير زياد. فبكى : فقيل لو، فسأل عن ذلك الضجيج، جالسا في مكانو فسمع ضجيجا
 .(39)؟ فقال سمعت صوت أخي أبا سفيان في الموكبا العريانأب

 0القرآن الكريم يطرح قضية فرعون وىامان نموذجا لألنظمة المستبدة التي أفسدت األرض
إًن فرعون عال في االرض وجعل أىميا شيعا يستضعف طائفة منيم يذبح أبناءىم ويستحي )فقد جاء في قولو تعالى 

نياء إلى  ىذه اآلية الكريمة تشير (40)(سديننساءىم إًنو كان من المف األنظمة المستبدة والتي تقوم بتمزيق المجتمع وا 
عمى طائفة في ضرب الطائفة  االعتمادىذه األنظمة الظالمة والمفسدة ىو  مساوئفيو ومن  االختالفاتتماسكو وشيوع 

الظممة ىم المتحكمون والطائفة االوسع يقع عمييم  كي يبقى الحاكم فوق الجميع ففي مجتمع الفراعنة اعوان النظام، األخرى
الحيف والظمم والتجاوز واالرىاب والطغيان وىذا من اوضح عمميات االفساد والتخريب التي تقوم بيا االنظمة والحكام 

ببو النساء ولكن ىذا التعدي والطغيان كان س واسترقاقإًن فرعون طغى وبغى وتجاوز الحد في ذبح األبناء ، المفسدون
حقيقة اجتماعية إلى  القرآن الكريم اشار ،(41)الييود لحقدىم وسوء تصرفيم وعمى فرعون؛ ألنو أخذ البريء بجرم المذنب

اثر تمك االنظمة السياسية الظالمة في تخريب وحدة المجتمعات وسقوطيا وىدم روابطيا إلى  ميمة وىي لفت االنتباه
ان تمك االنظمة ىي السبب في فساد المجتمع نتيجة استبداد وطغيان الحكام من وتمزيقيا وقد اشار القرآن الكريم صراحة؛ 

الدولة  اقتناصلتحقيق مصالح خاصة لنخبة محددة وعادة ما يتم ، خالل السيطرة عمى المواقع العميا في أجيزة الدولة
طغوا في البالد* فأكثروا فييا  الذين)كما جاء في قولو تعالى ، (42)نيا أدوات ووسائل الفساد السياسيبوسائل عديدة م

واذا تولى سعى في االرض ليفسد )وقولو تعالى  ،(44)(ان يأجوج ومأجوج مفسدون في االرض)وقولو تعالى  ،(43)الفساد(
 . (45)(فييا وييمك الحرث والنسل

راب العباد سعادة المجتمع واستقراره وان الحكام الظممة ىم سبب خإلى  ن الخالص من الحكام الفاسقين طريقاإ
 . والبالد

 المطمب الثالث
 أوجو الفساد في القرآن الكريم

وىي خروج ، فالمعاصي كًميا فساد، إن مدلول الفساد في ألفاظ القرآن الكريم مدلول شامل لجميع أنواع الفساد وصوره
لجرائم الجنائية أم في مجال السموك أم في مجال ا االنحرافاتعن جادة الطريق المستقيم، سواء أكانت ىذه  وانحراف

  : الحقوق المدنية أم الحقوق العامة وكما يمي
ذا قيل ليم ال تفسدوا في األرض(المعاصي( كما في قولو تعالى)و )الفساد بمعنى: (46)منيا تعمموا فييا  يعني ال (47)ا 
يقول صاحب  (48)ا(في قولو تعالى )وال تفسدوا في األرض بعد إصالحي األعرافونظير ىذه اآلية في سورة ، المعاصي
بحقوق الناس وكل أو  اإلفساد في األرض بحسب اإلطالق معناه جميع المعاصي والذنوب مما يتعمق بحقوق اهلل: الميزان

ما يتعمق بسمب األمن العام في األموال واألعراض والنفوس كقطع الطريق ونيب األموال وىتك األعراض وقتل النفوس 
 .(49)المحترمة

يعني في االرض مرتين ونظير  (50)ًن في األرض مرتين(ك( كما ورد في قولو تعالى)لتفسدمعنى)اليالالفساد ب: ومنيا
وأيضا نظيرىا في سورة المؤمنون )ولو اتبع الحق ، يعني ليمكتا (51)(لوكان فييا آلية إال اهلل لفسدتا): ىذه اآلية قولو تعالى

 0يمكت يعني ل (52)لفسدت السموات واألرض ومن فيين( أىواءىم
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يعني قحط المطر وقمة النبات قولو تعالى في سورة الروم )ظير الفساد في البر  الفساد في البر والبحر: ومنيا
في البر( يعني البادية )وفي البحر( يعني العمران والريف وىناك آراء أخرى ، )( أي قحط المطر وقمة النبات53والبحر()
 .في ذلك

وقال المأل من قوم فرعون أتذر موسى )ما نجده في قولو تعالى في سورة األعراف وىذا ، الفساد يعني القتل: ومنيا
 .(54)ليفسدوا في األرض ويذرك وآليتك( وقومو

ىذا إغراء منيم لفرعون وتحريض لو أن يقتل موسى وقومو وحسب ما ورد في اآلية الكريمة عن 0أي ليقتموا أبناءكم 
وىذا ما يشير إليو قولو تعالى )إًني أخاف أن  (55)ل أبناءىم ونستحي نساءىمفسوف نقتلسان فرعون أًننا فوقيم قاىرون 

مفسدون في  ومأجوج يأجوجوكذلك ما نجده في قولو تعالى )إًن  (56)أن يظير في األرض الفساد( يبدل دينكم أو
بعني الفساد بعينو  (58)(يفسد فيياالفساد بعينو كما في قولو تعالى في سورة البقرة )ل: ومنيا، يعني قًتالين الناس (57)األرض(

أي إذا تولى ىذا المنافق الشديد الخصومة أمر الناس؛ سعى في األرض  ،(وكقولو في نفس اآلية )واهلل ال يحب الفساد
فيذا اإلنسان مرائي أمام الناس ما يظيره ىو طمب الصالح ، بمعنى اإلعراض عن المخاطبة والمواجيةأو  ليفسد فييا

 .(59)ي في األرض ألجل الفساد واإلفسادفي نفسو السعوالخير ويضمر 
 0يعني خربوىا (60)المموك إذا دخموا قرية أفسدوىا( وكذلك ما ورد في قولو تعالى في سورة النمل )إنً 

ذالل أعزة أىميا حراقيا وىدم أبنيتيا وا  أي أًن الحرب ، بالقتل واألسر والسبي واإلجالء والتحكم إفساد القرى تخريبيا وا 
 0(61)غمبة أحد المتحاربين وفييا فساد القرى وتخريبياإلى   تنتيي إاًل ال

ىذه ، يعني الًسحرة (62)(الفساد)يعني الًسحر( وىذا ما ورد في قولو تعالى )إًن اهلل ال يصمح عمل المفسدين: ومنيا
واضع كثيرة ومنيا عمى سبيل الحقيقة تستمزم أًن السحر وكل عمل باطل ال يدوم في الوجود وىذا ما أكده عًز وجل في م

 .(65)(64)(وقولو تعالى )واهلل ال ييدي القوم الفاسقين (63)(إًن اهلل ال ييدي من ىو مسرف كذاب)الحصر 
جاء في قولو تعالى )وابتغ فيما آتاك اهلل الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن اهلل إليك وال تبغ 

 .(66)يحب المفسدين(  الاألرض إًن اهلل الفساد في
ما في معناه فساد الظاىر من فساد الباطن ومن أصمح : ورد في مصباح الشريعة قول لإلمام الصادق عميو السالم

وأعظم الفساد أن يرضى العبد بالغفمة عن  (67)سر ىتك اهلل سًره في العالنيةسريرتو أصمح اهلل عالنيتو ومن خان اهلل في ال
من  يأنىذا الفساد يتولد من خالل الجور والخيانة والتكبر والتجبر والعيش في اإلسراف والبذخ، والمجتمع  إذ أنً ، اهلل تعالى

الجوع والعوز وكانت ىذه الخصال مما تميز واتصف بيا قارون وىو ما أخبر بيا اهلل تعالى من حًب الدنيا إتباع ىوى 
تباع خطواتو كل ذلك   0(68)لغفمة عن اهلل تعالى ونسيان مننومجموع تحت ا النفس وشيواتيا وموافقة الشيطان وا 

الفرق بين الصالح والمفسد وبين التقي والفاجر كالفرق بين الطيب والخبيث وبين األعمى والبصير وىذا ما أكدتو 
أًن ىذه  :قيل (69)األرض أم نجعل المتقين كالفجار( كالمفسدين في اآلية القرآنية)أم نجعل الذين آمنوا وعمموا الصالحات

ًن الذين آمنوا وعمموا الصالحات والمتقين ىم اإلمام عمي بن أبي طالب )عميو السالم(، اآلية نزلت في بني ىاشم وأخوه  وا 
ًن المفسدين والفجار ىم من بني عبد ، جعفر وعبيدة بن الحرث والطفيل بن الحارث وزيد بن الحارثة وأم أيمن وغيرىم وا 

كذلك ، خمق العالم يعد ضربا من المستحيل إن عدم وجود ىدف من، (70)عروف بابن عربيقالو أبو بكر الم شمس ىذا ما
 من المستحيل المساواة بين الصالحين والطالحين كون الصالحين يسيرون عمى خط مستقيم وفق أىداف خمق العالم وصوال

اآلية ذه اآلية تتناول المعاد بكافة أبعاده و بينما الطالحون يسيرون باتجاه مخالف لمسيرة الصالحين وى الغاية النعمائيةإلى 
 0التي سبقتيا بشكل استداللي

بوجود عالم آخر ؛ألًن األيام القالئل  إالفحكمة الخالق تقتضي أن يكون لخمق العالم ىدف وىذا اليدف ال يتحقق 
وكذلك أًن ، ىذا العالم الواسعالتي يعيشيا اإلنسان في ىذه الدنيا ال قيمة ليا بالنسبة لميدف الرئيس الكامن وراء خمق 
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ث والثواب والعقاب الحكمة وعدالة الباري تعالى تقتضي أن ال يتساوى المحسن والمسيء والعادل والظالم وليذا كان البع
 0والجنة والنار

 ءساحة المجتمع في ىذه الدنيا نشاىد أن الفاجر في مرتبة المؤمن والمسيإلى  لو ألقينا نظرة، وبغض النظر عن ىذا
جانب المحسن ولربما نجد أًن المفسدين والمذنبين ىم في حالة رفاه ونعيم أكثر من غيرىم وىناك من يدافع عنيم فإذا إلى 

فإًن وضع العالم ىذا يكون مخالف لمحكمة والعدالة وىذا دليل آخر ، لم يكن ىناك عالم آخر بعد عالمنا ىذا لتطبيق العدالة
 0عمى مسألة المعاد
ة المعاد يكون من خالل االستدالل عمييا عن طريق برىان الحكمة وىناك استدالل آخر عن طريق فإلثبات مسأل

 .(71)برىان العدالة وىذان االستدالالن تضمنتو ىذه اآلية أعاله واآلية التي سبقتيا
 المطمب الرابع

 انواع الفساد ومدلوالتو كما وردت في النصوص القرآنية
وىذا  متالزم مع كممة األرض ونجد مصطمح الفساد0كممة الفساد في القرآن الكريمىناك خمسون موضعا وردت فييا 

 ـ: التالزم مذكور في أربعين آية وقد يستخدم مصطمح الفساد بمعان متعددة
كما جاء في قولو تعالى)وقال  في وصفيم ألتباع موسى عميو السالم حكاية عمى ألسنة الظالمين )أتباع فرعون( :منيا
ًنا فوقيم المأل من ق وم فرعون أتذر موسى وقومو ليفسدوا في األرض ويذرك وآليتك قال سنقتل أبناءىم ونستحي نساءىم وا 

وكقول بمقيس في ، (73)التي تودي بطغيانيم وطغيان فرعونفيريدون باإلفساد في األرض عبادة اهلل وحده  ،(72)(قاىرون
قد يأتي : ومنيا، (74)(وجعموا أعزة أىميا أذلة وكذلك يفعمون قالت إًن المموك إذا دخموا قرية أفسدوىا)وصف المموك 

مصطمح الفساد وصفا لمطغاة المتعالين والمتسمطين عمى الناس بغير حق وىنا يعني الفساد الظمم والعدوان وىذا ىو رأي 
األرض وال فسادا والعاقبة يريدون ُعُموا في  تمك الدار اآلخرة نجعميا لمذين ال) السماء والشريعة وكما ورد في قولو تعالى

 .(75)(لممتقين
والذين كفروا بعضيم )الفساد وىذا ما يذكر في قولو تعالى إلى  وقد يعبر بو عن التحذير من عمل يفضي: ومنيا

فقد عبرت ىذه اآلية الكريمة عن مصطمح الفساد باتفاق  ،(76)(أولياء بعض إاًل تفعموه تكن فتنة في األرض وفساد كبير
 0ين عمى محاربة اإلسالم والمسممينرب وييود الحجاز والمنافقمشركي الع
راقة : ومنيا فقد عبر القرآن الكريم عن مصطمح الفساد بتيديد الحياة اآلمنة أي إخافة اآلمنين بقطع الطريق عمييم وا 

إلخافة الناس جماعات النيب المسمح أي كل من جرد السالح ، الدماء ونيب األموال كما ىو شأن العصابات اإلجرامية
الذين يحاربون اهلل ورسولو  ءىتك األعراض وكما جاء في قولو تعالى )إنما جزاأو  اإلىانةأو  السمبأو  القتلأو  بالضرب

ينفوا من األرض ذلك ليم خزي في أو  تقطع أيدييم وأرجميم من خالفأو  يصمبواأو  ويسعون في األرض فسادا أن يقتموا
يدل ظاىرىا عمى التخير وعمى ضوء ذلك يترك األمر الجتياد الحاكم في  (أو) ىنا (77)(عظيم الدنيا وليم في اآلخرة عذاب

 .(78)أو الصمب أو القطع أو النفي تنفيذ ما ُتدرأ بو المفسدة وتقوم بو المصمحة من القتل
ددا بفعل فرعون ـ طالق مصطمح الفساد عمى سفك الدماء وانتياك العرض وكما ورد ذلك في القرآن الكريم من: ومنيا

وتجاوز الحد في ذبح األبناء واسترقاق النساء وىذا ما عبرت عنو اآلية القرآنية الكريمة )أًن ، وقومو من طغيان وبغي
فرعون عال في األرض وجعل أىميا شيعا يستضعف طائفة منيم يذبح أبناءىم ويستحي نساءىم إًنو كان من 

 .(79)(المفسدين
جتمع أن يشعر باألمان والحماية والصحة واالطمئنان وفقدان ىذه الحاجات فقدان من الحاجات األساسية ألي م

مل وتطور فانتشار الخوف والرعب والقتل وىتك األعراض والجوع والمرض فتصبح الحياة بدون أ، لمعنى الحياة الحقيقي
 0وتسود فييا شريعة الغاب
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مثل قولو تعالى )وال تفسدوا في األرض  ،مح الصالحمصطمح الفساد فييا يقابل مصط، ـ وىناك آيات عديدة: ومنيا
ضالليم والعمل بالمعاصي باألرض، بعد أن  (80)بعد إصالحيا( أصمحيا اهلل تعالى ومعناه النيي عن قتل المؤمنين، وا 
 0(81)بالكتب والرسل

 0(82)ذين يفسدون في األرض وال يصمحون(وفي مثل قولو تعالى في سورة الشعراء)ال
)وواعدنا موسى ثالثين ليمة وأتممناىا بعشر فتم ميقات رًبو أربعين ليمة وقال موسى ألخيو ىارون اخُمفني  وقولو تعالى

وقيل وأصمح  0واجر عمى طريقتك في الصالح ، فيما بينيم )وأصمح(، (83)في قومي وأصمح وال تتبع سبيل المفسدين(
ال تسمك سبيل العاصين : أي ()وال تتبع سبيل المفسدين أحمميم عمى الطاعة: وقيل أصمحيم أي: فاسدىم في حالة غيبتي

ىارون ونصائحو  المفسدين وال تكن عونا لمظالمين ولعمو أراد أن يوضح لبني إسرائيل ويفيميم أًن عمييم أن يمتثموا لتعاليم
 .(84) ومواعظو السديدة

األرحام والتدابر بين المسممين وقطع قطيعة : أي 000مصطمح الفساد جاء في القرآن الكريم بمعنى القطيعة : ومنيا
والذين ينقضون عيد اهلل من بعد ميثاقو ويقطعون ما أمر اهلل بو أن يوصل )اهلل بو أن يوصل قال تعالى  كل ما أمر

ىذه اآلية الكريمة مطمقة فالمراد بو كل صمة أمر اهلل سبحانو  (85)(ويفسدون في األرض ُأولئك ليم المعنة وليم سوء الدار
ومثل ذلك في قولو تعالى )فيل ، (86)تعالى بيا وأكد القول عمى وجوبياأمر اهلل  ومن أشير مصاديقو صمة الرحم التي بيا

كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب اهلل ألم : قال قتادة (87)دوا في األرض وتقطعوا أرحامكم(عسيتم إن توليتم أن تفس
 .(88)وقيل أن تفسدوا في األرض بالظمم ا الرحمنوقطعوا األرحام وعصو ، يسفكوا الدم الحرام

نجده في قولو تعالى )الذين  ـ الطغيان من مدلوالت الفساد في القرآن الكريم في وصف آل فرعون وىذا ما: ومنيا
ييم وليس وراء الطغيان إال الفساد فالطغيان يفسد الطاغية ويفسد الذين يقع عم (89)(طغوا في البالد* فأكثروا فيو الفساد

 .(90)جوانب الحياة الطغيان كما يفسد العالقات واالرتباطات في كل
سبحانو جعل المعاصي كل  فمدلول الفساد في ألفاظ القرآن الكريم مدلول شامل لجميع أنواع الفساد وصوره واهلل

اء كانت ىذه وانحراف عن الطريق المستقيم سو ، فسادا في األرض، فكل المخالفات خروج عن جادة الصالح، المعاصي
 .الحقوق العامةأو  الحقوق المدنيةأو  مجال الجرائم الجنائيةأو  المخالفات في مجال السموك

 : سأتناول آيات قرآنية وردت فييا لفظة )الفساد( بالشرح والتوضيح لما ليا من أىمية في توضيح معنى ومدلول الفساد
ذا توًلى سعى في األرض لُيفسد فييا أًن سبب : قيل (91)يحب الفساد( وُييمك الحرث والنسل واهلل ال قال اهلل تعالى )وا 

)صمى  الرسول المصطفىإلى  لما زار األخنس بن شريف الثقفي وىو حميف بني زىرة المدينة المنورة أقبل، نزول ىذه اآلية
ذا أعمن إسالمو وقد أشيد اهلل فمن خالل قولو ى، وقال لو إنما جئت أريد اإلسالم واهلل يعمم أني لصادق (اهلل عميو وآلو وسمم

ثم خرج من عند الرسول الكريم )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( فأثناء مروره بزرع لبعض من المسممين ، تعالى عمى ما في قمبو
)عميو  وفي المجمع والقمي عن الصادق، (92)وكذلك حمرىم فقام بإحراق الزرع وعقر الحمر فأنزل اهلل تعالى اآلية الكريمة

وفي الكافي والعياشي عن أمير المؤمنين عمي بن أبي طالب  ،(93)ي ىذا الموضع الدين والنسل الناسالحرث ف(مالسال
 .(94))عميو السالم( ييمك الحرث والنسل بظممو وسوء سيرتو

 أحرق الزرع، أًن األخنس عندما مًر بزرع المسممين وحيواناتيم وقد وردت رواية أخرى في تفسير ىذه اآلية مفادىا
تالف وظممأو  وأىمك مواشييم  0(95)يمنع اهلل تعالى بسوء منيم القطرحتى ، كما يفعمو أوالد السوء من قتل وا 

ذا خرج ىذا المنافق من عندك يا محمد غضبان عمل في األرض بما حًرم اهلل عميو ، وفي رواية عن الطبري )وا 
اهلل عز إلى  فإذا قيل لتفعل كذا وكذا قال أتقرب بو0ماء وافساد السبيل وسفك الد، وقطع الطريق، وحاول فييا معصية اهلل

نياء الحياة فييا وقتل  فالكل أجمع عمى أنُ  (96)وجل( مدلول الفساد في ىذه اآلية ىو تدمير األرض من خالل حرقيا وا 
 0اينتفع اإلنسان المسمم منيا وكذلك قطع الطريق وكما يفعمو اإلرىابيون اليوم في أرضن الحيوانات حتى ال
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)وابتغ فيما أتاك اهلل الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن اهلل إليك وال تبغ الفساد في  قال تعالى
فساد الظاىر من فساد  (ورد في مصباح الشريعة قول لإلمام الصادق)عميو السالم (97)األرض إًن اهلل ال يحب المفسدين(

اهلل عالنيتو ومن خان اهلل في السر ىتك اهلل سًره في العالنية وأعظم الفساد أن الباطن ومن أصمح اهلل سريرتو أصمح 
يرضى العبد بالغفمة عن اهلل تعالى والفساد ىذا يتولد من طول اإلنسان وحرصو والكبر كما أخبر اهلل تعالى في قصة قارون 

اتصف قارون بيذه الخصال واعتقد بيا وصنعيا  تبغ الفساد في األرض إًن اهلل ال يحب المفسدين( وقد في قولو تعالى )وال
مع تحت الغفمة عن اهلل لحبو الدنيا ومتابعة النفس وىواىا وشيواتيا وموافقتو واتباعو لمشيطان بكل خطواتو، وكل ذلك مجت

 0وألىمية ىذه الرواية في إيضاح المعنى ولغرض الربط بالروايات األخرى تم تكرار ىذه الرواية (98)وونسيان من
تمتمس ما حًرم اهلل عميك من البغي عمى  وال: تبغ الفساد في األرض( قيل وفي رواية أوردىا الطبري في تفسيره )وال

 0(99)ال يحب بغاة البغي والمعاصييحب المفسدين( أي إًن اهلل  قومك )إًن اهلل ال
  (100)خمق اهلل إلى  رض وتس األ ال تكن ىمتك بما أنت فيو أن تفسد في: وقد قال ابن كثير في تفسير ىذه اآلية

وفي قولو تعالى )فموال كان من القرون من قبمكم أولوا بقية ينيون عن الفساد في األرض إاًل قميال ممن أنجينا منيم 
إًن اهلل سبحانو وتعالى كان يحذر أولئك الذين ارتكبوا جرائم الفساد  (101)وا ما أترفوا فيو وكانوا مجرمين(واتبع الذين ظمم

نزال أشد العقاب بيم ويتحقق وعد اهلل تعالى، وفي ىذه اآلية الكريمة كان فييا تعجيب وتوبيخ ليؤالء الذين سمكوا سبيل بإ
أولو بقية ينيون )من كان قبميم في الفساد نحو عاد وثمود وسائر األقوام القديمة الذين ذكرىم القرآن الكريم وأخبر بيالكيم 

ب أن يكون منيم قوم باقون في األرض ينيون عن الفساد مع انعام اهلل تعالى عمييم أي كان يج (عن الفساد في األرض
األمر بالمعروف والنيي عن طريق اإليمان ثم يقومون بإلى  الحجج وىدايتيم إلقامةبكمال العقل والقدرة وبعث الرسل الييم 

رض فسادا حتى استأصميم اهلل بالعذاب وفي روية أخرى أولئك الذين اجتمعوا عمى الكفر وعاثوا في األ (102)المنكر
أي إنيم ىمكوا جميعا إاًل قميال من أنجى  (إاًل قميال)والعقوبات لتمادييم بالكفر ومعاصييم هلل تعالى ثم إستثنا بقولو تعالى 

 .(103)ا من العذاب الذي أنزلو اهلل بيماهلل منيم وىم الذين آمنوا مع الرسل ونجو 
 الخاتمة

 : من نتائج ىي كما يمي إن ما توصل البحث
 . اإلسالم الحنيفإلى  يمت بصمة الفساد امر مرفوض ومستيجن بالوجدان كونو ال .1
 . الفساد نقيض الصالح وتفاسد القوم يعني ان المفسدة خالف المصمحة والفساد خالف االستصالح .2
وكذلك الحاق صفة الخزي والعار الياوية في الدنيا واآلخرة إلى  ومن نتيجة فساد اإلنسان في األرض ىو الذىاب بو .3

 لو في الدنيا واآلخرة ايضا.
ومن خالل تنقيبي في مضمون لفظة الفساد وجدت إن ىناك موانع كثيرة لو منيا التدافع بين االمم وان الغاية من رد  .4

 الظمم واالعتداء ىو المحافظة عمى التوحيد والحق والعدالة في األرض.
)عمييم السالم( في ردىم لمظمم وتحقيق العدالة االجتماعية ومنعيم لمفساد بكل يجب إتباع ما اثر عن أىل البيت  .5

 . وجوىو وحتى اذا اقتضى ذلك تضحيتيم
 . يوم القيامةإلى  من نماذج األمم الفاسد والمفسدة في األرض ىم الصياينة الذين يعدون من األمم الباقية .6
 . إلسالمي وتشريعاتو لكي تقينا من الفساد والمفسدين في األرضاوصي في نياية خاتمة بحثي االلتزام بتعاليم الدين ا .7
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 ىوامش البحث
 القرآن الكريم 

 363/ 3لسان العرب / ابن منظور  .1
 381مفردات ألفاظ القرآن /لألصفياني ص .2
 444الفيروزآبادي ص القاموس المحيط / .3
 214التعريفات /عمي بن محمد الجرجاني ص: ظ .4
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 1/556التوقيف عمى ميمات التعاريف / محمد بن عبد الرؤوف المناوي : ظ .7
 75/ 1الشيخ الطوسي  التبيان في تفسير القرآن/: ظ .8
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 95السيرة النبوة البن ىشام ص: ظ .20
 7ـ 6ـ 5المؤمنون/  .21
 2/51تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير: .ظ22
 6ـ1المطففين/  .23
 10/12األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل/ الشيخ ناصر الشيرازي : ظ .24
 5/150الكافي /الكميني  .25
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 1/52تفسير القرآن العظيم / ابن كثير: ظ .28
 67الفرقان/ .29
 29اإلسراء/ .30
 449ص زبدة البيان/ المحقق األردبيمي: ظ .31
 29النساء / .32
 التبيان في تفسير القرآن / الطوسي ص: ظ .33
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  6/48مغنية التفسير الكاشف / محمد جواد  .41
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 205البقرة/ .45
 585القرآن / الشيخ ابي عبد اهلل الحسين الدامغاني ص أللفاظ الوجوه والنظائر: ظ .46
 11البقرة/ .47
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 4االسراء /  .50
 22األنبياء / .51
 71المؤمنون / .52
 41الروم / .53
 127األعراف / .54
 8/222 الميزان في تفسير القرآن/ العالمة الطباطبائي: ظ .55
 26غافر/ .56
 94الكيف/ .57
 205البقرة/ .58
 2/99الميزان في تفسير القرآن/ العالمة الطباطبائي: ظ .59
 34النمل / .60
 19/361الميزان في تفسير القرآن/ العالمة الطباطبائي: ظ .61
 81يونس/ .62
 28غافر/ .63
 108المائدة/ .64
 11/105الميزان في تفسير القرآن/ العالمة الطباطبائي : ظ .65
 77القصص/ .66
 4/103تفسير الصافي / الفيض الكاشاني : ظ .67
 4/102المصدر نفسو : ظ .68
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 نقال عنو 6/376ر الكاشف / محمد جواد مغنية تفسي: ظ .70
 14/362األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل / الشيرازي : ظ .71
 127األعراف/ .72
 3/381تفسير الكاشف / محمد جواد مغنية : ظ .73
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 83القصص/ .75
 73األنفال/ .76
 33المائدة / .77
 1/479ي .مجمع البحرين /فخر الدين الطريح: ظ. 78
 4القصص/ .79
 86األعراف / .80
 8/270مجمع البيان /الطبرسي : ظ .81
 152الشعراء/ .82
 142األعراف/ .83
 4/490األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل / الشيرازي : ظ .84
 25الرعد / .85
 13/345الميزان في تفسير القرآن/ العالمة الطباطبائي : ظ .86
 22محمد/ .87
 4/216محمد الحسين بن مسعود الفراء  البغوي / ابوتفسير : ظ .88
 12-11الفجر/ .89
 30/3904في ظالل القرآن/ سيد قطب : ظ .90
 205البقرة / .91
 39أسباب نزول القرآن / ابو الحسن عمي بن احمد الواحدي ص : ظ .92
 1/240تفسير الصافي / الفيض الكاشاني : ظ .93
 1/201عود تفسير العياشي / محمد بن مس: ظ .94
 497تفسير كنز الدقائق /الميرزا محمد ص: ظ .95
 /2/381جامع البيان / الطبري  .96
 77القصص / .97
 1/1429تفسير الصافي / الفيض الكاشاني : ظ .98
 20/137جامع البيان / الطبري : ظ .99

 3/575تفسير القرآن العظيم / ابن كثير : ظ .100
 116ىود/  .101
 6/81الشيخ الطوسي التبيان / : ظ .102
 1/585. تفسير الصافي / الفيض الكاشاني 103
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 المصادر والمراجع
: دار أنصار مؤسسة الحمبي /المطبعة: أسباب نزول القرآن/أبو الحسن عمي بن أحمد الواحدي النيسابوري/الناسر .1

 .وشركاه
ىـ 1426بعة سميمان زاده / ايران ـ قم األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل/ الشيخ ناصر الشيرازي/ الطبعة األولى/ مط .2

 م1984ـ 
 1أحمد حبيب العاممي/ط: ىـ(/ تحقيق460التبيان في تفسير القرآن/ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي )ت .3

 ىـ/مطبعة مكتبة األعالم اإلسالمي )طبع ونشر( 1409
 ىـ1405ـ 1عربي بيروت ط دار الكتاب ال (ىـ816التعريفات/ أبو الحسن عمي بن محمد بن عمي الجرجاني )ت .4
ىـ( تحقيق عبد الرزاق 516تفسير البغوي/ المسمى معالم التنزيل / أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي )ت .5

 م/ دار أحياء التراث العربي/ بيروت ـ لبنان2002ىـ ـ 1423 2الميدي/ ط
 /وقدم لو الشيخ حسين األعممي عميوىـ( صححو وعمق 1091تفسير الصافي/ محسن الممقب الفيض الكاشاني )ت .6

 ىـ1409 1لبنانط، منشورات األعممي / بيروت
ىـ( تحقيق محمد نصر اهلل وعبد الرحمن الياشمي/ مؤسسة 774تفسير القرآن العظيم/ اسماعيل بن كثير الدمشقي ) .7

 م2006ىـ ـ 1427المختار لمتوزيع والنشر / القاىرة 
ىـ( تحقيق ىاشم الرسولي/ المكتبة العممية 430بن عياش السممي/ )تتفسير العياشي/ أبو النظر محمد بن مسعود  .8

 اإلسالمية / طيران د.ط،ت
: م المطبعة2003ىـ ـ 1424 1/ط  مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي: تفسير الكاشف / محمد جواد مغنية /الناشر .9

 .مطبعة أسوة
 ت، سة النشر اإلسالمي / طيران /دتفسير كنز الدقائق/ الميرزا محمد / المحقق آمال مجتبي / الناشر مؤس .10
 ىـ 1410 1النوقيف عمى ميمات التعاريف/ محمد بن عبد الرؤوف المناوي / دمشق دار الفكر / ط .11
محمد عبد الغني  د.: ىـ( تحقيق406تمخيص البيان في مجازات القرآن/ الشريف الرضي)محمد بن الحسين( )ت .12

 م1955ىـ ـ  1350الدار احياء الكتب العربية/ القاىرة  حسن/
ابو جعفر محمد بن جرير الطبري /ضبط وتعميق محمود شاكر/ دار إحياء التراث  جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ .13

  العربي بيروت
/ السنة الرابعة / العدد  اإلسالميةرسالة اإلسالم / مجمة اسالمية عالمية/ تصدر عن دار التقريب بين المذاىب  .14

 1951ىـ 1371األول 
مكتبة المرتضوية : محمد باقر البييودي/ الناشر: ىـ( تحقيق993يان في أحكام القرآن / المحقق األردبيمي )تزبدة الب .15

 إلحياء التراث د ت
محمد محي الدين عبد الحميد / ط : ىـ( تحقيق151سيرة ابن ىشام / محمد بن إسحاق بن يسار المطمبي )ت .16

 مكتبة محمد عمي صبيح وأوالده : ىـ / الناشر1383
 د ت ط رح التمويح عمى التوضيح/ مسعود بن عمر التفتزاني / القاىرة / مكتبة صبيحش .17
منشورات مكتبة آية اهلل : أبو الفضل إبراىيم/ المطبعة محمد: ىـ( تحقيق656شرح نيج البالغة / ابن أبي الحديد /) .18

 دار احياء الكتب العربية : العظمى المرعشي النجفي / الناشر
 م /دار المشرق القاىرة 2004ىـ 1425ـ  34المية / سيد قطب / طفي ظالل الكتب اإلس .19
 م1933ىـ 1352 3ىـ( المطبعة األميرية / ط817القاموس المحيط /الفيروزأبادي )أبو الطاىر مجد الدين( )ت .20
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 ىـ( دار صادر ـ بيروت د،ت711محمد بن كرم()ت)لسان العرب / ابن منظور .21
 ىـ 1367 3ري الناشر دار الكتب اإلسالمية/ ط ىـ( عمي اكبر غفا329الكافي/الكميني )ت  .22
 دار الكتب العممية د ت بيروت / قواعد األحكام في مصالح االنام / عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السممي / .23
 2ط ىاشم رسولي/: ىـ(تحقيق548مجمع البيان في تفسير القران /ابو عمي الفضل الحسين )ت .24

 بيروت، طبوعات /لبنانم/مؤسسة األعممي لمم1425/2005
ىـ /الناشر مكتب 1408 2ىـ( تحقيق السيد احمد الحسيني/ ط185)ت  مجمع البحرين /الشيخ فخر الدين ألطريحي .25

 نشر الثقافة اإلسالمية 
 قم. المحققة/ المطبعة العممية بقمم محمد عمي التوحيدي/ قدس سًره() تقريرات ابحاث السيد الخوئي مصباح الفقاىو / .26
جامعة : ىـ /الناشر1412 1مؤسسة النشر االسالمية /ط: الفروق المغوية /ابو ىالل العسكري /تحقيق. المعجم .27

 المدرسين قم
 /: محمد خميلىـ( تحقيق502المفردات الفاظ القران في غريب القران /األصفياني )ابو القاسم الحسين بن محمد( )ت .28

 ىـ1422بيروت  /دار المعرفة /3ط
ىـ ـ 1417تحقيق فاطمو يوسف  (ىـ478القران /الشيخ ابي عبد اهلل الحسين الدامغاني )ت  الوجوه والنظائر أللفاظ .29

  م/ مكتبة الفارابي دمشق1998
د/ احمد سميم وعزمي مؤشر الفساد في األقطار العربية /اشكالية القياس والمنيجية/ المنظمة العربية لمكافحة الفسا .30

 م 2010بيروت  الشعيبي الخ.
مؤسسة النشر التابعة : ىـ( الناشر1402السيد محمد حسين الطباطبائي )ت العالمةر القران/ الميزان في تفسي .31

 لجماعة المدرسين. بقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


